Innspill til politisk sak om Aktive lokalsamfunn (AL)
Bakgrunn
Drammen kommune og Drammen idrettsråd har felles målsetting om utvikling av Aktive lokalsamfunn med
underliggende samarbeidsprosjekter i Drammen.
Målsetting: Livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner og trygge og aktive
oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn
Hensikt
Drammen Idrettsråd ønsker i samarbeid med kommune å se på muligheten for å etablere en styringsgruppe
for å sikre koordinert innsats og nødvendig samarbeid for å sikre kontinuitet og utvikling av Aktive
lokalsamfunn i hele nye Drammen.
Gruppen bør bestå av repr. fra alle hovedutvalgene i Drammen Kommune og Drammen idrettsråd. Dette får
å få et tverrfaglig samarbeid som kan utvikle Aktive lokalsamfunn og inkludering innenfor de ulike
kommunedelene når det gjelder:
• Status og utvikling i Nye Drammen
• Tildelinger, tilskuddsordninger, trepartssamarbeid Aktive lokalsamfunn
• Koordinering av kommunal tjenesteyting og ressursbruk koblet mot frivillige ressurser, initiativ og
tiltak
• Strategier for helhetlige samfunnsutvikling i kommunedelene når det gjelder folkehelse,
samfunnsutvikling og inkludering.
• AL som en del av handlingsplan inn mot kommuneplanens samfunnsdel
Det er også ønskelig med en operativ arbeidsgruppe som sørger for det utøvende samarbeidet.
Arbeidsgruppen kan bestå av administrasjon fra Drammen idrettsråd, Drammen kommune med
representanter fra skole, barnehage (rådgivende stab), helsesektoren og idrettslag i de ulike
kommunedelene. Det bør også vurderes om planmyndighetene også bør ha en plass i en slik arbeidsgruppe.
Det er helt avgjørende at Drammen kommune og Drammensidretten har felles forståelse når det gjelder:
«Samfunnet bygges nedenifra og initiativet og forankringen må ligge hos idrettslaget»
Suksessfaktor nummer en for AL er tett og god dialog mellom det offentlige og det frivillighet

Organisering
Drammen idrettsråd ønsker å etablere en kommunikasjonsmodell for å sikre utvikling av samarbeidet om
Aktive lokalsamfunn. Det er avgjørende at Drammen klarer å opprettholde eksisterende og etablerte Aktive
lokalsamfunn som flaggskip for å kunne videreutvikle konseptet i nye Drammen. Viken Idrettskrets sammen
med Viken fylkeskommune jobber for etablering av konseptet i hele Viken.
Drammen benyttes som modell for denne utviklingen. Ikke bare modellen, men også samarbeidet og
kommunikasjon mellom kommune og idrett. DIR ser det derfor som meget viktig at man setter i verk
følgende tiltak for å sikre Aktive lokalsamfunn:
• Etablere tverrpolitisk forankring i alle de politiske hovedutvalgene.
Forankringen bør ligge hos Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet og ikke forebyggende
tjenester. Det er avgjørende at kommunikasjonslinjene fremstår tydelige og klare samt
forankring i alle fire hovedutvalg.
• Aktive lokalsamfunn er ikke en lovpålagt tjeneste og samarbeidet kan stå i fare om
skole/barnehagebudsjettet strammes ytterligere.
Det er avgjørende at politikere blir kjent med sårbarheten i samarbeidet om AL.
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Eksempler på skjørheter i dagens modell:
1. Avtalen mellom Brandengen skole og Skiold er pr mai 2020 terminert med umiddelbar virkning.
Skole/IL har hatt et samarbeid siden 2002 samt nå i prosess for å bygge opp Aktive lokalsamfunn. Dette
får konsekvenser for ansatte i Skiold og barn og unge som over mange år har hatt et godt aktivitetstilbud.
Konsekvensen av dette vil i størst grad ramme sårbare barn og unge på Brandenga.
a. Bakgrunn: «Brandenga skole har ikke midler til å finansiere de aktivitetstilbudene Skiold har
levert til elevene på Brandengen skole. Vi vet at samarbeidet er viktig for elevene, og jeg hadde
håpet at en politisk gjennomgang av Aktive Lokalsamfunn skulle være avsluttet før vi tok en
endelig beslutning. Slik det er nå har vi ikke noe valg. Vi har mistet mange elever på AKS og de
forventede inntektene fra hallen er reduser fordi det ble en klisterhall. Koronasituasjonen har
gjort at vi har betydelige underskudd». Rektor Gro Tveiten, Brandenga skole
2. Samarbeid Konnerud IL og barnehagene om Balansebarna som pr nå ikke er videreført.
Bakgrunn: Ikke videreført pga stramme barnehagebudsjetter. Konnerud IL kan dermed ikke lønne
ansatte og tilbudet faller bort. Partene i samarbeidet ønsker videreføring. Barnehagesamarbeidet
generelt er skjøre. Ref Skiold som kun har avtale frem til juni 2020.
DIR har kartlagt den økonomiske flyten i AL for 2020.. Det er også gjennomført en kartlegging de tre siste
årene over hva idrettslagene selv har frembrakt av midler gjennom stiftelser. Dette er midler vi sporer
direkte tilbake til tiltak for å styrke AL i de ulike kommunedelene.
Tabellen under viser beløp idrettslagene har fått på bakgrunn av sitt samfunnsarbeid de siste tre årene.
Beløpet er større, men dette er det vi har kunnet dokumentere på dette tidspunktet.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DN er det tenkt en større søknad for 2021. Målsettingen er videreføring
av trepartssamarbeidet mellom Drammen idrettsråd, Drammen kommune og Sparebankstiftelsen DNB.
Stiftelsesmidler har i flere år blitt benyttet til oppstart og utviklingsarbeid og vil etter hvert opphøre. Det er
derfor avgjørende at samarbeidet mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd har en felles
forståelse og målsetting om at Aktive lokalsamfunn forankres i et offentlig frivillig samarbeid. Aktive
lokalsamfunn vil også fremover støttes av midler idrettslagene selv fremskaffer.
Det vil også være hensiktsmessig at idrettslag knyttes mot kommunens knutepunkter i de ulike
kommunedelen for samarbeid og videreutvikling i eget lokalsamfunn.
Pensjonistforbundet Buskerud kan bidra med å knytte lokale pensjonistforeninger mot idrettslag, med
bakgrunn i intensjonsavtale med Drammen idrettsråd. Pensjonistforbundet Buskerud har nå satt ned et eget
samarbeidsutvalg for lokalforeninger i Drammen, knyttet til blant annet Aktive lokalsamfunn og aktivitet på
tvers av generasjoner.
Mjøndalen IF har allerede et etablert tilbud fra før kommunesammenslåingen. Drammen kommune har
allerede et tiltak “sterk og stødig” for seniorer, koordinert av fysioterapiavdelingen i Drammen kommune.
Det finnes allerede prosjekter hos Åssiden IF, Drammens Ballklubb, og Konnerud IL. Drammens Turnforening
kartlegger nå hvordan de kan bringe senior aktivitet inn i idrettslaget.
Dette samarbeidet ble i 2019 finansiert med prosjektmidler fra Drammen Kommune
v/folkehelsekoordinator.
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Prosjektet har pr nå ingen videre finansiering, men DIR har forstått det slik at det jobbes med å finne videre
finansiering internt i kommunen. Ved at kommune, Pensjonistforbundet Buskerud og Drammensidretten
samarbeider om tilbud til seniorer vil målet om Livslang idrett -og aktivitetsglede på tvers av generasjoner.
Om det er ønskelig med ytterligere informasjon, stiller vi gjerne opp på et møte.

Med vennlig hilsen
Janne Cecilie Hafskjold
Drammen idrettsråd
Konsulent Samfunnsutvikling idrett
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